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Aika

torstai 19.11.2020 kello 17:00

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo

Läsnä
Antola, Markku
Eteläniemi, Erkki
Karppila, Ulla
Kauhanen, Kari
Lähde, Elina
Heikkinen, Marja
Selkee, Antti
Sinisalo, Seppo
Veuro, Sari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,

Peräkääly, Anja
Kumlander, Joni
Hell, Anneli
Hutko, Ulla-Mari
Valkama, Juha
Pirinen, Elsi
Koivusilta, Karri
Paso, Marjaana
Ilmen, Katja

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston vp,
talousjohtaja, sihteeri
kasvatuksen toimialajohtaja
johtava kappalainen, poissa
seurakuntapuutarhuri
kiinteistöpäällikkö
tiedottaja
kurssikeskuksen emäntä

Muut osallistujat

Asiat

§ 122 - 130

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 19.11.2020

Kari Kauhanen

Elina Lähde

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 20.11 – 3.12.2020 toimiston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KN 11/19.11.2020
Sivu 3 (12)

122 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

123 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaan kutsu jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Esityslista
lähetettiin jäsenille 13.11.2020.

124 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Esityksen mukainen.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

125 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Kauhanen ja Elina Lähde.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti
Kari Kauhasen ja Elina Lähteen.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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126 § Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023.

Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston ja seurakunnan talousarvion 2021 ja toimintasuunnitelman vuosille 2022 – 2023 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston ja seurakunnan talousarvion 2021 ja toimintasuunnitelman vuosille 2022 – 2023 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään
edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan
ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi
on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja
määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Vuosikate 480.944 euroa on poistoja pienempi, vuoden 2021 talousarvio on alijäämäinen 100.880 euroa.
Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Edellisten
tilikausien ylijäämä on 1.1.2020 alkaessa 3.841.270 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä
toimenpiteitä ei tarvitse esittää.
Hautainhoitorahaston vuoden 2021 talousarvioehdotus sisältyy seurakunnan talousarvioon. Kustannusten kohdentaminen toteutetaan seurakunnassa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hautainhoitorahaston menoiksi kirjataan se osuus mm. seurakunnan hallinto- ja kiinteistötoimen menoista, mikä sille
aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluu. Veloituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti
arvioitu työmäärä.
Liitteet
1 Talousarvio ja toimintakertomus liite 1
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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127 § Pappilanniemen lämmitysjärjestelmän käyttövesivaraajien uusinta
Valmistelijat
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta
Esittelijä
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pappilannimeen uusitaan vanhat maalämpöjärjestelmän käyttövesivaraajat,
14.950 euron kustannus otetaan Pappilanniemen peruskorjaukseen varatusta investointimäärärahasta.

Pappilanniemen maalämpö ei ole koskaan pelkästään riittänyt suurimpien kulutushuippujen aikana
tuottamaan lämmintä käyttövettä ja tästä syystä öljyn kulutus on ollut huomattavaa 2018 (30.515 €),
2019 (18.807 Alfa-Putken venttiilimuutos), 2020 (3.222 € remontti, jolloin käytettiin vain maalämpöä
lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden kulutusta ei juuri ollut)
Nykyiset varaajat ovat liian tehottomia ja tilavuudeltaan pieniä leirien aikaan vaadittavan käyttöveden
lämmittämiseen. Leirien aikaan tarvitaan lämmintä käyttövettä paljon ja nopeasti, varsinkin aamu ja iltaaikaan. Öljyllä saadaan käyttövettä nopeasti mutta ei kovinkaan edullisesti ja ekologisesti.
Varaajat uusimalla saadaan öljyn kulutusta laskettua lähes olemattomaksi ja tasattua kulutushuippuja,
koska lämmintä käyttövettä on varaajissa valmiina ja varaajien koko on nyt mitoitettu oikean kulutuksen mukaisesti. Vanhat maalämpöjärjestelmän käyttövesivaraajat 2kpl, jotka ovat tällä hetkellä pois käytöstä, ovat tehottomia tarpeeseen nähden sekä liian pieniä tasaamaan kulutushuippuja.
Maalämpöön kytketyt varaajat olisivat lähes aina täynnä lämmintä käyttövettä. Uusien varaajien elinikä
on vanhoja varaajia pidempi, eli vaikka lämmitysjärjestelmää joudutaan myöhemmin päivittämään, voidaan hankittavia varaajia käyttää edelleen. Myös kirkkohallituksen asettamat tavoitteet kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tukee tätä ratkaisua, sillä ensimmäinen suositus on öljylämmityksestä luopuminen vuoteen 2025 mennessä.
Vaihtoehto on jatkaa nykyisellä ja käyttää öljyä käyttöveden lämmittämiseen. Öljyn kulutus leirien aikaan on suurin yksittäinen kustannus. Toinen vaihtoehto on myös uusia koko maalämpöjärjestelmä
pumppuineen, varaajineen ym. oheislaitteineen mutta tälle kustannusarvio on yli 130.000€.
Arvioidut kustannukset ovat 14.950€. Rahoitus projektille voidaan hoitaa Pappilanniemen investoinnin
jäljelle jääneistä varoista. Kustannusarvio Pappilanniemen hankkeelle oli 1.580.000 euroa ja nyt on käytetty 1.374.508 euroa, joitakin viimeistelyjä on edelleen kesken.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
Pöytäkirjan tarkastajien
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128 § Diakonian viranhaltijan valitseminen

Valmistelija
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää valita haastatteluryhmän esityksen mukaan diakonian virkaan diakonisosionomi Inka Valtamon 4.1.2021 alkaen, virka täytetään 6 kuukauden koeajalla, virkaan valitun on
esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen ote rikosrekisteristä, koska virkaan kuuluu työskentelyä lasten ja nuorten
kanssa. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 503 mukaan.

Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 10.9.2020 tiedoksi Jouni Kivimaan ilmoituksen irtisanoutumisesta 1.9.2020 lukien ja kokouksessa 16.9.2020 päätti täyttää diakonian viran 4.1.2021 alkaen. Viran
kelpoisuusehdot ovat kirkkohallituksen päätöksen numero 122 mukaiset; viran tehtävät ilmenevät laaditusta tehtävänkuvauksesta ja viran palkkaus on vaativuusryhmä 503 (2 504,02 €/kk) ja virkaan valitun
tulee esittää ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan,
lisäksi virkaan valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänet on konfirmoitu.
Diakonian virka on ollut haettavana ajalla 21.9.-7.10.2020, ilmoitus julkaistu oikotie.fi, evl.fi/rekry missä? Viran erityisvastuualueena on diakoninen perhetyö.
Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän pätevää hakijaa, joista yksi peruutti hakemuksensa. Kaikki
hakijat täyttivät viran pätevyysvaatimukset sekä saivat haastattelukutsun. Haastatteluun kutsuttiin SatuJohanna Kohonen, Virpi Kangasniemi, Anna-Mari Paloniitty-Tuominen, Katri Tuori, Johanna Törmälä ja
Inka Valtamo. Haastattelut pidettiin 02.11.2020 Valkeakosken seurakuntatalolla. Hakijoista on laadittu
kirkkoneuvostoa varten hakijakooste, josta ilmenee hakijoiden ammatillinen koulutus ja työkokemus.
Haastatteluryhmässä olivat Ulla-Mari Hutkon ja Markku Antolan lisäksi kolme kirkkoneuvoston jäsentä,
Ulla Karppila, Marja Heikkinen sekä Erkki Eteläniemi.
Haastatteluryhmä esittää yksimielisenä kirkkoneuvostolle, että diakonian virkaan valitaan diakoni - sosionomi Inka Valtamo, hän täyttää parhaiten viralle asetetut vaatimukset. Valtamon vahvuuksia ovat hyvät sosiaaliset taidot sekä innovatiivisuus ja luovuus. Lisäksi hän vakuutti haastattelijat verkostoituvalla
ja etsivällä työotteella, löytäen niitä perheitä, jotka tarvitseva diakonista apua. Tämä työote on myös
Sääksmäen seurakunnan tienviitat 2022 linjauksen mukainen. Inka Valtamo oli ainoa hakija, joka viittasi
hakemuksessaan ja haastattelussa tienviitat 2022 tavoitteisiin ja arvoihin. Hänellä on vahvaa työkokemusta perheiden parissa tehtävästä työstä. Lisäksi Inka Valtamo hoitaessaan kyseistä virkaa määräaikaisesti on osoittanut vahvaa sosiaalisen median osaamista.

Liitteet
1 Hakuilmoitus liite 2
2 Hakijakooste liite 3
Pöytäkirjan tarkastajien
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LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutustenarvio on tehty päätettäessä viran täyttämisestä.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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129 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Anneli Hell, talousjohtaja
Päätös:
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
28/2020 Vuoden 2021 kirkkokolehdit
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra
Kasvatuksen toimialajohtaja
Talousjohtaja
Johtava diakonian viranhaltija
Seurakuntapuutarhuri

27- 35
27
6

Simo Suontausta on nimetty seurakunnan liikunta-agentiksi Liikkuva seurakunta –toimintamallin mukaisesti ja Marko Itkonen on nimetty seurakunnan yhteisötaiteilijaksi.

Hallinto-oikeus on hylännyt seurakunnan vuoden 2020 talousarviosta tehdyn valituksen.
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130 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:20.
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite 4

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

